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קורס ניהול עסקים משפחתיים

נושאי הקורס

 לשכת המסחר והתעשיה
חיפה והצפון

המכללה העסקית
לשכת המסחר והתעשיה 

חיפה והצפון

המכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, בשיתוף עם משרד עורכי הדין בן ארי פיש סבן ושות', מזמינים 
אתכם לקחת חלק בקורס ניהול עסקים משפחתיים.

משפחה זה עסק מסובך. עסק משפחתי – מורכב עוד יותר. יותר ממחצית העסקים מוגדרים כיום עסקים משפחתיים, יותר 
ויותר עסקים מתמודדים עם השאלה איך לשלב מערכת עסקית עם מערכת משפחתית, איך להערך לביצוע העברה בין דורית 

של העסק המשפחתי, איך להבדיל בין ניהול לבעלות ולשלב מנהלים שאינם מהמשפחה, איך להבטיח שרגישויות ואמוציות 
משפחתיות לא יפריעו להתנהלות העסק ומאידך – איך לנצל את הערכים המשפחתיים לקידום העסק? אלה רק מקצת האתגרים 

העומדים בפני העסק המשפחתי. במסגרת הקורס נעסוק באתגרים אלה ואחרים.
הקורס ייחל ב-13 במאי, ומיועד לבעלי עסקים משפחתיים ובני משפחותיהם, מנהלים מן החוץ העובדים בעסקים משפחתיים, 

לנותני שירותים לעסקים אלה ולכל מי שרוצה להיערך בעוד מועד לאתגרים שבניהול עסק משפחתי.

מפגש 1 - 11.6.18

מפגש 2 - 18.6.18

מפגש 3 - 25.6.18

מפגש 4 - 2.7.18

מפגש 5 - 9.7.18

מפגש 6 - 16.7.18

ברכות: רו״ח שמוליק וטנשטיין מנכ״ל לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון.
דברי פתיחה: עו״ד רחל בן ארי )בר רב האי( - שותפה מייסדת, משרד עוה״ד בן ארי, פיש סבן ושות׳.

• על הסכמים והסכמות בעסק המשפחתי. הסדרת הגלוי והסמוי - מיכל בר אילן ירושלמי,  
  משרד בר אילן ייעוץ לעסקים משפחתיים.

• מניעת סכסוכים בעסקים משפחתיים - עוה"ד ערן אלוני, שותף מנהל המחלקה המסחרית  
  משרד בן ארי, פיש, סבן ושות' עורכי דין.

• סוף מעשה בצוואה תחילה - עוה"ד חלי דנקנר כהן, שותפה מנהלת תחום עזבונות, ירושות  
  וצוואות משרד בן ארי, פיש, סבן ושות' עורכי דין.

• אמנה משפחתית - על חשיבות השקיפות והדיון אודות ערכי המשפחה והחזון המשפחתי 
  והעסקי - מיכל בר אילן ירושלמי וצביקה אביגדור, משרד בר אילן ייעוץ לעסקים משפחתיים.

• עשר שאלות אותן יש לשאול לפני שנכנסים לבניית עסק משפחתי ולעבודה בו - מיכל בר אילן 
  ירושלמי, משרד בר אילן ייעוץ לעסקים משפחתיים.

• העסק המשפחתי ומשפט העבודה - עוה"ד גילת ויזל סבן , שותפה מייסדת ועוה"ד שחר הופמן, 
  שותף מנהל מחלקת דיני העבודה -  משרד בן ארי, פיש, סבן ושות' עורכי דין.

• החירות לתכנן ליום סגריר - עוה"ד שיר ששון , משרד בן ארי, פיש, סבן ושות' עורכי דין.
• הדירקטוריון האפקטיבי ומשמעות הבעלות והבעלות TO BE. איך הם מסייעים ומעניקים 

  פלטפורמה ארגונית בניהול היום יומי ובימי סגריר ומשבר- צביקה אביגדור, משרד בר אילן ייעוץ 
  לעסקים משפחתיים.

• מיסוי חברות בעסקים משפחתיים - רו"ח ומשפטן יובל אבוחצירא- שותף ומנהל סניף חיפה של 
  משרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ.

• שיווק בעסקים משפחתיים - מר ישראל ציגלמן מכון ציגלמן לחקר השיווק.

• התנהלות פיננסית בעסקים משפחתיים - מיזוגים ורכישות, משמעות ההנפקה של הון וחוב,   
  מאפיינים כלכליים - ד"ר שמואל שוורץ, רו"ח.

הלימודים יתקיימו בבית לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון רח׳ העצמאות 53 חיפה
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